
                                                      శీ్ర సంతోషిమాతా వ్ర తం  

 

ముందుగా గణపతి పూజ చేసి, తదుపరి పసుపుతో గౌరీదేవిని చేసి ఆ దేవతను పూజుంచాలి. 

గౌరీపూజ: 

మాతాపితాతావుం - గురుసద్గ తి శీ్ర  

తవమేవ సుంజీవన హేతుభూతా 

ఆవిర్భావాన్ మనోవేగాట్ శ్రఘ్ర  మాగాచ్చ మే పురః  

యావచ్చచభైక హేతుభ్యాట్ మమగౌరి వరపర దే! 

గౌరిదేవతను పసుపుకుంకమలతో పై శో్లకమచే పూజుంచ్వలెను.  

 

సంతోషిమాత పూజ: 

ధ్యానం: 

శో్ల:  జయతు జయతు జననీ జనమ సాఫలా దాయిని 

జయతు జయతు మాటా సామృత చ్శాకయుకత  

జయతు జయతు దేవి సుంతత తానుంద్ దాతీ్ర 

జయతు జయతు శక్తత  సుంతోష దేవి పర్భదాా. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః ధ్యానుం సమరపయామి. 

 

ఆవాహనం:  

శో్ల:  సుంతోషిని మహాదేవి సుంతతానుంద్ కారిణి 

ఆవాహయామి తావుం దేవి కశో్లపరి శ్లభనే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః ఆవాహయామి ఆసనుం సమరపయామి. 

 

ఆసనం: 

శో్ల:  నవరతన సమాయుకత ుం సవాుం హేమ సుఖాసనుం 

కలిపతుం తవుంతద్దేన సిిర్భభవ సదా మదా. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః దివా రతన సిుంహాసనుం సమరపయామి. 

 

పాద్ాం: 

శో్ల:  పాద్ాుం గృహాణ దేవేశి పవితీుం పుంకమోచ్కుం 



భకాత ా సమరిపతుం మయా భగవత్ర తవుం స్వవ కరుషవ. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః పాద్ాుం సమరపయామి. 

 

అర్్ఘాం: 

శో్ల:  దేవేశి భకత  సులభే సర్భవరిషట  నివారిణి 

సమసి పాపసుంహరిత  గీుహార్భర్ాుం శుభపర దే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  హసియో అర్ాుం సమరపయామి. 

 

ఆచమనీయం; 

శో్ల:  కఫశో్లష్మమది వారాుం గల శుదేికరుం శుభుం 

అనిఃశుదే్ారధ ుం మపాుంబే ఆచ్మనీయుం వినిరిమతుం. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  మఖే ఆచ్మనీయుం సమరపయామి. 

 

పంచామృతం: 

శో్ల:  పయోడది ఘ్రర తోపతుం, శరకర్భమదు సుంయుతుం 

పుంచామృత సాననమిద్ుం, గృహాణ కమలాలయే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  పుంచామృత సాననుం సమరపయామి. 

 

స్నానం: 

శో్ల:  గుంగాజల సమానీతుం మహాదేవ శిరసిుం 

శుదే్దద్క మిద్ుం సాననుం గృహాణ జగదీశవరి. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః శుదే్దద్క సాననుం సమరపయామి. 

 

వ్స్రయుగ్మం: 

శో్ల:  సుర్భరిచతాుంఘ్రర  యుగాలేడుకూల పనసపిర యే, 

వసిరయుగముం పర దాసాామి గృహాణ సురవుండితే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  వసిరయుగముం సమరపయామి. 

 

ఆభర్ఘణం: 

శో్ల:  క్తయూర కుంకణుం దేవీ హరమాపుర మేఖలా 

విభూషణా న్యామాలాాని గృహాణ పరవరిిని .  



శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  సువరి్భభరణాని సమరపయామి. 

 

మాంగ్ళ్ాం: 

శో్ల:  తపిహెమకీతమ్ దివాుం మాుంగళ్ాుం ముంగళ్పర ద్ుం  

మయా సమరిపతుం దేవీ గృహాణతవుం శుభపర దే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః మాుంగళ్ాుం సమరపయామి. 

 

గ్ంధం: 

శో్ల:  శీ్ర గుంధుం చ్ుంద్నోనిమశీముం కుంకమాగరు సుంయుతుం 

కర్పపరలేఖ సుంయుతుం, మయా భకాత ా విలేపితుం. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః గుంధుం సమరపయామి. 

 

అక్షతలు: 

శో్ల:  అక్షతాన్ ద్వలాన్ దివాాన్ శాలియాన్ తుండులాన్ శుభ్యన్ 

హరిదార  కకమోపేతాన్ స్వవ కరుషవ మహేశవరి. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః అక్షతాన్ సమరపయామి. 

 

అధ్యంగ్ పూజ: 

ఓుం శీ్ర సుంతోశిర్పపాయై నమః   -  పాదౌ పూజయామి 

ఓుం మహానుందాయై నమః  -  జానునీ పూజయామి 

ఓుం మహాదేవై్ా నమః - ఊర్పుం పూజయామి 

ఓుం సిుంహ మదాాయై నమః  -  కటుం పూజయామి 

ఓుం ప్రర తి వరేినై్ా నమః  -  న్యభుం పూజయామి 

ఓుం మోహన ర్పపాయి నమః  -  సినౌ పూజయామి 

ఓుం లలితాన్య ా నమః  -  భుజదావయుం పూజయామి 

ఓుం కుంబు కుంటాయై  నమః  -  కుంటుం  పూజయామి  

ఓుం శక్తత  పిర యాయై నమః  -  మఖుం పూజయామి 

ఓుం భక్తత  పిర యాయై నమః  -  ఓష్టట  పూజయామి 

ఓుం సుశ్రలాయై నమః  -  న్యసికాుం పూజయామి 

ఓుం సరవముంగాలాయై నమః  -  శిరః పూజయామి 



ఓుం సుంతోషై్ా నమః  -  సర్భవణాుంగాని పూజయామి. 

 

శీ్ర  సంతోషిమాతా అష్ట్త్ త్ర్ఘ శతనామావ్ళి: 

 

ఓుం శీ్ర దేవై్ా నమః  

ఓుం శీ్ర పదార్భధ్యాయై నమః 

ఓుం శివ ముంగళ్ ర్పపిణై్ా నమః 

ఓుం శికరై్ా నమః 

ఓుం శివ ర్భధ్యాయై నమః 

ఓుం శివ జాాన పర దాయినై్ా నమః 

ఓుం ఆది లక్ష్మ్మా నమః 

ఓుం మహాలక్ష్మ్మా నమః 

ఓుం భుర గువాసర  పూజతాయై  నమః 

ఓుం మధు ర్భహార సుంతుష్మట యై నమః  

ఓుం మాలా హసిాయై నమః 

ఓుం సువేషిణై్ా నమః  

ఓుం కమలాయై నమః 

ఓుం కమలాుంత సాాయై నమః 

ఓుం కామర ర్పపాయై నమః 

ఓుం కళేశవరై్ా నమః 

ఓుం తరుణై్ా నమః 

ఓుం తాపసార్భధ్యాయై నమః 

ఓుం తరుణారక నిభ్యనన్యయై నమః 

ఓుం తలోద్రై్ా నమః 

ఓుం తటదేే హాయై నమః 

ఓుం తపి కాుంచ్న సనినభ్యయై నమః 

ఓుం నళినీ ద్ళ్ హసిాడ్యా యై నమః 

ఓుం నయ ర్పపాయై నమః 

ఓుం నర పిర యాయై నమః 

ఓుం నర న్యర్భయణప్రర తాయై నమః 



ఓుం నుందినై్ా నమః 

ఓుం నటన పిర యాయై నమః 

ఓుం న్యటా పిర యాయై నమః 

ఓుం న్యటా ర్పపాయై నమః  

ఓుం న్యమపార్భయణ పిర యాయై నమః 

ఓుం పరమాయై నమః 

ఓుం పర మారై్క దాయినై్ా నమః  

ఓుం పరమేశవరై్ా నమః 

ఓుం పార ణర్పపాయై నమః 

ఓుం పార ణదారైరా నమః 

ఓుం పార్భశర్భాది వుంది తాయై నమః 

ఓుం మహాదేవై్ా నమః 

ఓుం మహా పూజాాయై నమః 

ఓుం మహా భకత సు పూజతాయై నమః 

ఓుం మహామహాది సుంపూజాాయై నమః 

ఓుం మహా పార భవ శాలినై్ా నమః 

ఓుం మహితాయై నమః 

ఓుం మహిమాుంతసాా యై నమః 

ఓుం మహా సామార జాదాయినై్ా నమః  

ఓుం మహా మాయాయై నమః 

ఓుం మహా సతావ యై నమః 

ఓుం మహాపాతక న్యశినై్ా నమః 

ఓుం ర్భజ పూజాా యై నమః  

ఓుం రమణా యై నమః 

ఓుం రమణలుం పటాయై నమః 

ఓుం లోక పిర యుంకరై్ా నమః 

ఓుం లోలా యై నమః 

ఓుం లక్తమ మవాణీ సుంపూజతాయై నమః 

ఓుం లలితాయై నమః 

ఓుం లాభదాయై నమః 



ఓుం లకార్భరే్భ యై నమః 

ఓుం లసతిపరుయాయై నమః 

ఓుం వరదాయై నమః 

ఓుం వర ర్పపాడ్యా యై నమః 

ఓుం వరమ ణై్ా నమః 

ఓుం వరమ  ర్పపిణై్ా నమః  

ఓుం ఆనుంద్ ర్పపిణై్ా నమః 

ఓుం దేవై్ా  నమః 

ఓుం సుంత తానుంద్దాయినై్ా నమః 

ఓుం సరవక్తమ  ముంకరై్ా నమః 

ఓుం శుభ్యయై నమః 

ఓుం సుంతత పిర యవాదినై్ా నమః 

ఓుం సుంత తానుంద్ పర దారైా నమః 

ఓుం సచ్చచదానుంద్ విద్ర హాయై నమః 

ఓుం సరవభకత  మనోహరై్ా నమః 

ఓుం సరవకామ ఫలపర దాయై నమః 

ఓుం భుక్తత  మక్తత  పర దాయై నమః 

ఓుం సాదై్వవా నమః 

ఓుం అషట  లక్ష్మ్మా  నమః 

ఓుం శుభుంకరై్ా నమః 

ఓుం గురుపిర యాయై నమః 

ఓుం గుణానుంద్ యై నమః 

ఓుం గాయరైరా నమః  

ఓుం గుణతోషిణై్ా నమః 

ఓుం గుడ్యనన ప్రర తిసుంతుష్మట  యై నమః 

ఓుం మధుర్భహార భక్తమ ణై్ా నమః 

ఓుం చ్ుందార నన్యయై నమః 

ఓుం చ్చత్వర్పపాయై నమః 

ఓుం హరిణై్ా నమః 

ఓుం హాటకాభ రణోజవలాయై నమః  



ఓుం హరి పిర యాయై నమః 

ఓుం హర్భర్భధ్యా యై నమః 

ఓుం హరమ ణై్ా నమః 

ఓుం హరితోషినై్ా నమః 

ఓుం హరి బృుంద్ సమార్భధ్యా యై నమః 

ఓుం హార నీహార శ్లభ తాయై నమః 

ఓుం సమసి జన సుంతుష్మట యై నమః 

ఓుం సర్వవపద్ర వ న్యశినై్ా నమః 

ఓుం సమసి జగ దాధ్యర్భయై నమః 

ఓుం సరవ లోకైక వుందితాయై నమః  

ఓుం సుధ్యపాతీసు సుంయుకాత యై నమః 

ఓుం సర్భవనరధ  నివారణై్ా నమః 

ఓుం సతా ర్పపాయై నమః 

ఓుం సతారతా యై నమః 

ఓుం సతాపాలన తతపర్భయై నమః 

ఓుం సర్భవభ రణ భూష్మడ్యా యై నమః 

ఓుం సుంతోషినై్ా నమః 

ఓుం శీ్ర పరదేవ తాయై నమః 

ఓుం సుంతోషీ మహాదేవై్ా నమః  

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః అష్ట్టి తిర శతన్యమావళి సమాపిుం. 

 

ధూపం: 

శో్ల:  ద్శాుంగులుం గగుగ లోపతుం సుగుంధుంచ్ సుమనోహరుం 

ఘూపుం దాసాామి రదేవి గృహాణ సుగుంధ పిర యే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  దూపమాఘ్రర పయామి 

 

దీపం: 

శో్ల:  సపి విుంశ ద్వరితయుకత ుం గవాాజ్యాన సుంయుతుం, 

దీపుం పర జ్వలితుం దేవి గృహాణ మదితా భవ. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః దీపుం ద్రశయామి. 



 

నైవేద్ాం: 

శో్ల:  నై్వేద్ాుం మధుర్భహారుం గుడశరకర సుంయుతుం  

చ్నకైశచ  సమాయుకత ుం స్వవకరుషవ మహేశవరీ. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః నై్వేద్ాుం సమరపయామి. 

 

తాంబూలం: 

శో్ల:  ఫూగీఫల సమాయుకత ుం న్యగవలో్ల ద్ళై్ారుాతుం 

కర్పపర చూరి సుంయుకత ుం తాుంబూలుం పర తిగృహాాతాుం 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః తాుంబూలుం సమరపయామి. 

 

నీరాజనం: 

శో్ల:  నీర్భజన సమాయుకత ుం కర్పపదన సమనివతుం, 

తుభాుం దాసాామాహుం దేవీ గృహాాతాుం హరివలోభే. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః కర్పపర నీర్భజనుం సమరపయామి. 

 

మంతర పుష్పం: 

శో్ల:  పదామలయే పద్మకద పద్మమాలా విభూషితే, 

సర్భవనుంద్మాయే దేవీ సుప్రర తభవ సరవదా. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః  సువరి ముంతీపుషపుం సమరపయామి. 

 

పర ద్కి్షణం: 

శో్ల:  పద్మహసిా వరద్పాణి  సరవ్ శీ్ర సరవముంగాలా 

సుదాపాతీాభ సుంయుకాత  రక్ష రక్ష మహేశవరీ. 

శీ్ర సుంతోషిమాతాయై నమః పర ద్క్తమ ణ నమసాకర్భన్ సమరపయామి. 

 

అధః శీ్ర సంతోషిమాతా ష్ట్డశోపచార్ఘ పూజా సమాప్ం. 

 

శీ్ర సంతోషిమాతా వ్ర త కథ: 

Santhoshi Matha Vrat Katha, Story of Santhoshi Matha Vrat 

 



                   పూరవమ చ్ుంపక దేశుంలో శ్లభ్యనగారమనే పదే్ పటట ణమలో ఒక వృదే్ సి్వర నివసిుంచేది. ఆమెక 

ఏడుగురు కొడుకలు.  ఆ ఎడుగురులోను ఆరుగురు ఏద్ద చ్కకట పనులలోను, ఉద్దాగాలలోనూ కదురుకొని 

చ్కకగా ధన్యర్న చేసిున్యనరు.  ఎద్వా వాడిన శీ్రకరుడు ఏ పనీ చేయకుండ్య సోమరిపోరై  , సుంపాద్న లేకుండ్య 

తిరగసాగాడు.  అుందువలన అతనిని ఎవరు గౌరవిుంచేవారు కాదు.  చ్చవరక కన్యన తలోి కూడ్య అతనిని హీనుంగా 

చూసేది. 

 

                 సుంపాదిుంచే కొడుకలక షడర సోపేతుంగా రుచ్చకరమైెన భోజన్యలు పటట  వారు తినగా మిగిలిపోయినవి, 

ఎుంగిలి పదార్భధ లను శీికరుడిక్త పట్టట ది.  ఆ విధుంగా శీ్రకరుడు ఎుంగిలి చ్దేి కూడె ఆహారుంగా 

బర తుకతున్యనడు.  కీమమగా అననద్మమలు ఏడుగురిక్త పళిిళ్ళి జరిగాయి.  పదే్వాళ్ళి ఆరుగురు వారి 

భ్యరాలతో హాయిగా కాలుం గడుపుతున్యనరు.  సుంపాద్న లేనివాడూ, సోమరి అయిన శీికరుడు మాతీుం ఎుంగిలి 

తిుండి  తిుంటూ, ఆ కూతినే తన భ్యరాక అుందిసి్త ఉుండేవాడు. 

 

                   ఆ మదుసలి చూపిసిునన పక్షపాతముంతా శీికరుడి భ్యరాయైన కలాాణి గమనిసిుుంది.  ఒకర్వజున 

శీికరుడు తన తలోిక్త తనపై గల పేర మ గురిుంచ్చ ఆమె తనక పట్టట  ఆహారమ గురిుంచ్చ గొపపలు 

చెపపసాగాడు.  అది విని కలాాణి ఉుండబటట లేక "ఓ సావమి!  మీ తలోి గారు మీక ఎటువుంట ఆహారమ 

పడుతున్యనర్వ రలియక, ఇలా మాటోాడుతున్యనరు.  చాటుగా కనిపటట  చూడుండి మీక్త రలుసిుుంది.  అని 

చెపిపుంది.  

 

                 "సద! చూసిాను! నువ్వవ చెపిపనమాటలో తేడ్య వసిే ఏుం చేసిానో చూడు" అని భ్యరాను హెచ్చరిుంచ్చ, 

శీ్ర కారుడు తతలోి చేసే పనులనీన ఓ కుంట కనిపటట  సాగాడు.  ఒక ర్వజున పదే్కొడుకలు ఆరుగురు ధన్యర్న చేసి 

ఇుంటక్త ర్భగానే ఆ మసలి వారుంద్రిక్త మదురమైెన మిటాయిలూ వగైర్భ పిుండి పదార్భధ లు చేసి 

పటట ుంది.  శీికరుడిని పిలువలేదు.  శీికరుడు చాటుగా అుంటా కనిపడుతున్యనడు.  పదే్ కొడుకలూ కోడళ్ళి 

మొతిుం పన్నుండుగుర్ప భోజన్యలు చేసి వ్ళ్ళిక వాళ్ి విసిళ్ిలోో  పాదసిన పదార్భధ లు ఏరి వేద విసిళ్ి లో 

పటట ుంది.  పిద్ప ఏమి రలియని దానిలాగా శీికీడి ద్గగ రక వ్ళోి "న్యయన్య! నీ అననయాలు వదినలూ భోజనుం 

చేశారు.  ఇక నువ్వవ, మీ యావిడ మాతీమె మిగిలారు వచ్చచ తినుండి అుంటూ పిలిచ్చుంది.  శీ్ర కారుడు 

విసిరిద్గగ రక వ్ళోి  అుందులోని పదార్భధ లు అనీన తన అననలూ వదినలూ తిని వదిలివేసినవే అని ఎుంగిలి 

వసిువ్వలేఅని గురిత సిాడు.  అుందుక ఆటను ఏుంటో బాధపడా్యడు.  తనకూ తన భ్యరాకూ ఆ పూట ఆకలిగా 

లేద్ని చెపిప వచేచశాడు.  ఆ ర్భతీి శీికరుడు తన భ్యరా ద్గగ ర చాలా భ్యద్ పడా్యడు. కలాాణి అతనిని 

ఓదారిచుంది. 

 



              "ఓ పార నేశవర్భ! ధనమూలుం ఇద్ుం జగత్, డబుులు లేక పోతే అుంద్రు ఇలా చూసిారు.  అనినుంటకీ 

మూలుం ధనుం, ఇదే మీరు సుంపాద్న్య పరులైెతే మన పరిసాితి మర్వలా వ్వుండేది.  అని హితవ్వ చెపిపుంది".  భ్యరా 

మాటలు శీ్ర కరుడిక్త నచ్చచనవి.  తక్షణమే ధన్యర్న నిమితిమైె కృషి చేయాలనుకన్యనడు.  మరున్యడు 

ఉద్యమ తలోి ద్గగ రక వ్ళోి "అమామ! డబుు సుంపాదిుంచ్డమ కోసుం పర్భయి దేశాలక వ్ళో్ళలని ఉుంది" 

అన్యనడు.  "చాలా ముంచ్చది న్యయన్య  వ్ుంటనే వ్ళిిపో అుంది."  శీికరుడు మరలా భ్యరా ద్గగ రక 

వచాచడు.  అపుపడ్యమే పిడకలు చేయడ్యనిక్త పరటోో పేడ నలుపుతోుంది.  "నేను వచేచదాకా నువ్వవ ఇకకడే 

జాగీతిగా కాలుం గడుపుకో" అని చెపిప తన చేతినునన ఉుంగరమ ఆమె చేతిక్తచ్చచ "న్య గురుత గా ఇది నీద్గగ ర 

ఉుంచ్చ అని చెపిప, మరి నీ గురుత గా ఏమైెన్య ఈయవా! అనిఅదిగిన్యడు.  అుందుక కలాాణి ఓ పార ణ న్యదా!  మీక 

ఇచేచుందుక న్యద్గగ ర ఏమి లేదు.  అయిన్యను పేర మగా అడిగారు గనుక కోపగిుంచ్చకోకుండి అుంటూ పద్కలుపుతూ 

తన చేతిని అతని వసిరమపై గురుత గా వేసిుంది.  అతడు అది పడగా కాక ఆమె పేర మ గా అరధ ుం 

చేసుడున్యనడు.  సుంతోషమగా పరదేశామలక పరయాణమైెన్యడు.  

 

                  కొన్యనళ్ికతడు పర్భయి దేశమ చేరి, అుందొక పటట ణమనక వ్ళోి ఒక వాాపారిని కలిసి తనక్తదై్వన్య 

వ్వద్దాగమిపిపుంచ్మని పార ధేయపడా్యడు.  అపుపడు ఆవాాపారి మనసు కరిగి "జాగీతిగా ఉుండవలెను సుమా" అని 

హెచ్చరిుంచ్చ, శీ్రకరునక తనవదే్ ఉద్దాగమ ఇచెచను.  శీికరుడు ఉద్దాగమలో చేరి ఎుంతయో నమమకమగా 

పనిచేయసాగను.  అతని పనితనమనక, విశావసపాతీతక మెచ్చచకొని ఆ వాాపారి శీ్రకరునక తన 

వాాపారమలో కొుంచెమ వాటాకూడ్య ఇచెచను.  శీ్రకరుడు ఇుంకనూ కషిట ుంచ్చ పనిచేసి వాాపారమను వృదేి 

చేసెను.  అటోు పుంనేడు సుంవత్రమలు గడచ్చపోయినవి.  వాాపారి మసలి వాడి పోయను.  అుందువలన 

తనవాటా ధనమ మాతీుం తాను త్రసుకొని తక్తకన వాాపారముంతయు శీ్రకరునక్త అపపగిుంచ్చ అతడు విశీాుంతి 

త్రసుకోసాగను.  శీ్రకరుడు సవతుంతీ వాాపారసిుడయేాను.  అమితమైెన ధనవుంతుడైె సుఖమగా కాలమ 

గడపసాగను.  

 

                   ఇచ్చట అతివారిుంట వదే్నునన కళ్ళాణిక్త న్యన్యటక్త బాధలు పరిగిపోసాగను.  అతిగారు ఆమెను 

అనేక విధమలుగా కషట మలు పటుట చ్చుండెను.  ఇుంట పనిుంతయు చేయిుంచ్చకొని, కనీసమ కొదేిగా అననమ 

కూడ్య పటట దాయను  .  అుందువలన కలాాణి అడవిక్త పోయి కట్టట లు ఏరి, అవి అమమకొని వచ్చచన దానితో 

జీవన్యధ్యరమ గడుపుచ్చుండెను.  ధన్యర్నకై వ్ళిిన భరత  ఎపుపడు వచ్చచన్య?  తన కషట మలు ఎపుపడు 

త్రరున్య అని ఆమె ఎుంతయో ఎదురు చూడసాగిుంది.  ఇటోుుండగా ఒకన్యడు కలాాణి కట్టట లు కటుట కొని, తలపై 

పటుట కొని వచ్చచచ్చుండగా మద్ాలో ఆమెక దాహమ వేసినది.  చేరువ  గీామమ వచ్చచ వరక ఓపికతో 

నడిచ్చనది.  ఆ గీామమ లోనిక్త ర్భగానే ఒకరి ఇుంటక్త వ్ళోి ముంచ్చనీళ్ళి అడగబోయినది.  ఆ సమయమననే 

ఇుంటవారు సుంతోషిమాత వర తమ చేసుకొనుచ్చన్యనరు.    ఆ వర త మహిమ చూచ్చచ్చ ఆమె దాహమ మాట్ట 



మరచ్చపోయను.  ఆ పూజ మొతిమ పూరిత  అయిన తరువాత చ్చవరలో కథను విని పర సాద్మ 

త్రసుకననది.  తనక కూడ్య ఆ వర తమ చేయవలెనని కోరిక కలిగినది.  ఆ వర త విధ్యనమ అుంతయు వారిని 

అడగి రలుసుకననది. 

 

                   అుందుకా ఇలోాలు కలాాణిని చూసి "ఓ సౌభ్యగావత్ర! ఇది సుంతోషిమాతా వర తమ.  దీనిని పర తి 

శుకీవారమ న్యడును శీదేాభకత లతో చేయవలేయును.  అల్ 40  శుకీవారమలు వర తమ చేసి 41 

శుకీవారమన్యడు వ్వదాాపనమ చేసుకననటోయితే ఆ అమమవారి అనుగీహమవలన కోరిన కోరికలనీన త్రరి 

నితాసుంతోషుగా జీవిుంచ్గాలుగుతారు.  ఈ వర తమ చేసే వారు శుకీవారమన్యడు పులుపు పదారధ మను మాతీుం 

తినర్భదు".  అుంటూ నియమాలను, వ్వదాాపన్య విధ్యనమను రలిపినది.  

 

                కలాాణి ఆవిషయమలనినుంటని పూరిత గా అరధ మ చేసుకొని మనసులోనే అమమవారిక్త నమసకరిుంచ్చ 

కట్టట లు అమమకోవడ్యనిక్త బయలుదేరినది.  మారగ  మధాలో ఒక భ్యగావుంతుర్భలైెన సి్వర పిలిచ్చ ఆ కట్టట లమోపును 

కొనుకొకని, ఆమెక కొుంత ధనమ అుందిుంచ్చుంది.  అది చూసిన కలాాణి ఎుంతో సుంతోషమతో అదేర్వజు 

సుంతోషిమాత పూజ జరుపుకొన నిరియిుంచ్చకొని ఆ ధనమతో అమమవారిక్త కావలసిన పూజా ద్ర వామలను 

త్రసుకొని బయలుదేరినది.  మారగ  మధాలో ఆమెక ఒక దేవాలయమ కనిపిుంచ్చనది.  అకకడ ఉననవారిని ఆ 

దేవాలయమ ఏ దై్వవానిది అని అడుగగా, అకకడివారు అది సుంతోషిమాత దేవాలయమ అని బడులిచ్చచరి. 

వ్ుంటనే కలాాణి అమితమైెన సుంతోషమతో ఆ గుడిలోనిక్త వ్ళోి అమమవారిని ద్రశనమ చేసుకొని అనేక 

విధమలుగా అమమవారిని పార రిధ ుంచ్చ తాను రచ్చచన పదారధ మలనినయు అమమవారిక్త నివేద్న గావిుంచ్చ, పర సాద్మ 

త్రసుకొని ఇుంటక్త వ్ళిినది. 

 

                  అది మొద్లు ఆమె ఎుంతో నియమమగా పర తి శుకీవారమన్యడు సుంతోషిమాతను పూజుంచ్చచూ 

వర త నియమమలను తూచా తపపకుండ పాటసి్త కాలమ గడపసాగినది.  ఇలా కొనిన ర్వజులు గడుపగా ఒక 

శుకీ వారమ ర్భతీి సుంతోషిమాత కళ్ళాణిక్త కలలో కనిపిుంచ్చ "అమామయి! ఇదిగో నీభరత  చ్చరున్యమా అుంటూ ఒక 

చీట్టని వదిలి వ్ళిిుంది".  కళ్ళాణిక్త మెలకవ వచ్చచ చూడగా కలలో అమమవారు ఇచ్చచన చ్చరున్యమా కాగితమ 

తన పకకలో పడియుననది.  ఆ అమమవారి ద్యక, మహాతామనక ఎుంతగానో సుంతోషిుంచ్చ ఆ చ్చరున్యమా లో 

వ్వనన విధమగానే తన భరత క చ్చరున్యమా వార సిుంది.  

 

             అటోు కలాాణి ఉతిరమ వార సిన అనతికాలమలోనే శీ్రకరుని వదే్నుుండి ఆమెక కొుంచెమ ధనమ 

ఉతిరమ వచ్చచనది.  భరత  నుుండి ఉతిరమ వచ్చచట తోడనే  తన కషట మలు త్రరినవని కలాాణి ఎుంతగానో 

ఆనుందిుంచ్చనది.  ఇది ఇటోుుండగా తన కోడలగు కళ్ళాణిక్త ఎకకడనుదియో డబుులు, ఉతిరమలు వచ్చచచ్చనన 



సుంగతి అతిగారు పసిగటట  ఆ విషయమను తన పదే్ కోడళ్ి  తో  కూడబలుకకొని అవి ఎచాచతనుుంది 

వచ్చచచ్చననవో ఆర్భ త్రయమని పిలోలను పుంపిన్యరు. పిలోలు కలాాణి వదే్క వ్ళోి "పినీన! నీక ఉతిర్భలు, 

డబుులు ఎకకడనుుండి వసిున్యనయి"?  అని అడుగగా, కలాాణి మీ పినతుండిర  గారి నుుండియే 

వసిున్యనయి"  అని నిజమచేపిపనది.  అమాయకలైెన పిలోలు తమ తలోుల వదే్ క వ్ళోి కలాాణి చెపిపన 

సుంగతి చెపాపరు.  

 

                పిలో అలోరి అనుంద్ుం చూశాక తమక గూడ్య బిదే్లుుంట్ట బాగుుండునని అనుకుంది.  ఒకన్యడు గుడిక్త 

వ్ళోి అమమవారి ద్రశనమ చేసుకని "ననున కటక ద్రిద్ర మనుుంది తపిపుంచావ్వ.  నీ ద్యవలో సుఖమగానే 

వ్వన్యనను.  కాని సి్వరక్త మాతీుతవమే కదా పర ధ్యనమైెనది.  కాని న్యక పిలోలు లేరు.  కావ్వన తలోేఎ, ననున న్యభరత  

చెుంతక చేరుచ, మా కాపురుం నిలబెటుట , న్యక కడుపు పుండేలా చేయి తలో్ల!  అని మరీ మరీ పార రిధ ుంచ్చుంది.  ఆ 

భ్యకత లాలి ధరమ బదే్మైెన కోరికను న్రవేదచుందుక సుంతిశిమాట ఒకన్యట ర్భతీి శీ్రకరునక బార మహ న మరైదువ 

ర్పపమలో కలలో కనిపిుంచ్చ "శీ్రకరుడ్య!  నీవ్వ వివాహితుడవ్వ, నీక యోగుార్భలగు భ్యరాను నీ 

సవగీామమనుందు విడచ్చవచ్చచన్యవనియు మరచ్చపోయిన్యవ్వ.  ధన సుంపాద్న ఒకకట్ట జీవితమగా కాలమ 

గడుపుచ్చనిట వి.  ఇటోయినచో పుండోి ఎలా చేసుకొుంటవి?  నీ చెుంతనే వ్వుండవలేయునని, చ్చలకా గోరిుంక వలె 

కాపురుం చేసుకోవలెనని ఆ పిలోక మాతీమ కోరికవ్వుంద్డ్య?  కావ్వన నీవ్వ వ్ుంటనే నీ సవగీామమనక 

పర యాణమ కమమ.  ఆమెనుకూడి సుఖమగా సుంసారమ చేసుకొనుమ.  నీను చెపిపనటోు చేయక న్యమాటను 

తీునీకరిుంచ్చన న్య ఆగీహమనక గురి అయేాడవ్వ సుమా" అని హెచ్చరిుంచ్చుంది.  

 

              దానితో శీ్రకరుడు ఉలిక్తకపడి నిడురలేవగానే కలలో కనిపిుంచ్చనదేవర్వ దేవతాయని భ్యవిుంచ్చ, చేతులు 

జోడిుంచ్చ అమమవారిని పార రిధ ుంచ్చ "తలో్ల అనీన రలిసిన అమమవ్వ.  న్య కషట మలు మాతీమ ఎరుగవా తలో్ల!  ఈ 

వాాపారమలో ఏరపడిన ఇబుుండులవలన ఇుంతకాలమ కాలు కడుపలేకపోతున్యనను.  న్య మీద్ ద్యవ్వుంచ్చ న్య 

చ్చకకలు యుంత తవరగా తోఅలిగ సిే అుంట తవరగా నేను న్య గీామమనక బయలుదేరుతారు.  భ్యరమ నీదే 

అమామ!  అని మోర కకకన్యనడు.  అతని మొర వినన ఆ తలోి అతనిని కరునిచ్చుంది.  ఆమె అనుగీహమవలన 

వాాపారమలో ఏరపడిన ఇబుుందులనీన ఇటో్ట తొలగిపోయాయి. ర్భవలసిన సొమముంతా చేతిక్త వచేచసిుంది.  ఆ 

ధనముంతా మూటకటుట కొని అమమవారిక్త నమసకరిుంచ్చకొని తన భ్యరా వదే్క పర యాణమైెన్యడు.  

 

              ఇకక శీ్రకరుడు బయలుదేరగానే అమమవారు కళ్ళాణిక్త కలో కనిపిుంచ్చ "అమామయి! నీభరత  నీకోసుం 

బయలుదేర్భడు.  సరిగాగ  నీ భరత  వచేచ ర్వజున నువ్వవ నీ కట్టట ల మోపును మూడు భ్యగమలుగా చేసి.  ఒకట నదీ 

త్రరమన, మరొకట న్య గుడిలో పటుట , మూడవది నీ తలపై పటుట కొని నీ భరత  నీ యిుంట వదే్క ర్భగానే అతనిక్త 

వినబదేతటోు మీ అతిగారితో, "ఓ అతిా!  న్య పొటుట  రొట్టట లు న్యక పటుట , ఆకలిగావ్వుంది, న్య చ్చపపనీలోు న్యక 



పొయిా,  తవరగా వచ్చచ మోపు దిుంపుకో మెడ నొపిపగా ఉుంది, అని క్తకలు పటుట  అని చెపిప అమమవారు కలలోనే 

మాయమైెన్యరు.  

 

               శీ్ర కరుడు నదీత్రరుంలో   దిగేసరిక్త చాలా చ్లిగా ఉుంది.  ఆ చ్లిలో భ్యర గురుత క వచ్చచుంది.  అుంతలో 

అకకడ కలాాణి వదిలి వ్ళిిన కట్టట లమోపు కనబడిుంది.  శీ్రకరుడు ఆ కట్టట లను ముంటవేసి 

చ్లిపోగోటుట కన్యనడు.  అకకడ  నుుండి  తన పటట ణమనక బయలుదేరిన్యడు.  మారగ  మధాలో అతడిక్త  ఆకలి 

వేసిుంది.  చేరువలో సుంతోషిమాత గుడి కనిపిుంచ్చుంది.  అకకడ కలాాణి వదిలి వ్ళిిన ర్ుండవ కట్టట లమోపు 

కనిపిుంచ్చుంది.  శీ్ర కరుడు సుంతోషిుంచ్చ ఆ కట్టట లతో వుంటచేసి భోజనమ చేశాడు.  కొుంత సేపు విశీాుంతి త్రసుకొని 

యిటక్త బయలుదేర్భడు.  

 

                 శీ్ర కరుడు గుమమమవదే్క వచేచసరిక్త కలాాణి కట్టట లమోపుతో వచ్చచ అమమవారు చెపిపనటోుగానే 

కీకలు పటట ుంది.  శీ్రకరుడు ఆమెను గురిత ుంచాడు.  ఆమె సాితిక్త బాధపడా్యడు.  ఆమెమాతలను బటట  తన తలో్ల, 

అననలూ, వదినలూ కలిసి ఆమెను యుంత కషట పడుతున్యనర్వ అరధ ుం చేసుకన్యనడు.  ఆమెను ద్గగ రక త్రసుకొని 

కనీనరు తుడిచ్చ, ఆమెను ఓదార్భచడు.  కలాాణిని  బాధలు పటట న ఆ యిుంటోో ఉుండటమ ఇషట మలేక శీ్రకరుడు 

వేద కొతి ఇలోు కొనుకకన్యనడు.  కలాాణి అతనూ అుందులో కాపురుం పటట న్యరు.  పర తి శుకరవారమన్యడు 

సుంతోషిమాత వర తుం చేసుకుంటూ ఈ ద్ుంపతులు ఎుంతో ఆనుంద్మగా జీవిుంచ్సాగారు.  అుంతలో అమమవారి 

వర తమనక ఉదాాపన చేయవలసిన సమయమ వచ్చచనది.  ఆ ఉదాాపన ఎుంతో ఘ్నుంగా చేయాాలనుకుంది 

కలాాణి.  అుందువలో పాత గొడవలు విసమరిుంచ్చ అతిగైని, ఆరుగురు తోదికోద్లోను కూడ్య వ్వదాాపనక 

రమమనమని పిలిచ్చుంది.  

 

               అయితే తోడి కోడళ్ిక్త, అతిగారిక్త మాతీుం కలాాణి మీద్ కోపుం పోలేదు.  ఎలాగో అలాగా ఆమెను 

కషట పటాట లనుకన్యనరు.  ఆమె చేసే వర తానిక్త భుంగుం కలిగిుంచాలని నిరియిుంచ్చకన్యనరు.  అుందుకోసమని వాళ్ళి 

నియముం తపిప కళ్ళాణిక్త రలియకుండ్య చాటుగా పులుపు పదార్భధ లను వుండిన వుంటలో 

కలిపిన్యరు.   అుంతటతో కలాాణిక్త వర తుం భుంగామయిుంది.  వర త నియమాలమ విరుదే్ుంగా ఆ యిుంత పులుపు 

తిననుందువలో సుంతోషి మాత ఆగీహిుంచ్చుంది.  ఆ కారణుంగా శీ్రకరునిపై లేనిపోని అభ్యుండ్యలు 

పడా్యయి.  ర్భజభటులు వచ్చచ శీ్రకరునిన బుంధుంచ్చ త్రసుకవేలోారు.  కలాాణి సుంతోషిమాత పాదాలపై బడి 

విలపిుంచ్చుంది.  తన భరత ను రక్తమ ుంచ్మని పార రిధ ుంచ్చుంది.  పరమ కరుణామయి అయిన ఆ తలోి కలాాణి నిరే్వషి కనుక 

ఆమెను అనుగీహిుంచ్చుంది.  అుందువలో శీ్రకరుడు బుంధవిమకత డైె యిుంటక్త చేర్భడు.  తిరిగి ఆద్ుంపతులు 

ఆనుంద్మగా కాపురుం చేసుకోసాగారు.  

 



            ఒక సారి కలాాణిని ఆ అమమవారు అరీక్తమ ుంచ్ ద్లచ్చ పిచ్చచ బిచ్చగరివలె   మారు వేషుం ధరిుంచ్చ, ఓ చేతిో 

బెలోమూ ఓ చేతిో శనగలు తిుంటూ, నోటవ్ుంట చుంగ కారుచకుంటూ ర్భసాగిుంది.  ఆమె నోటపైన, చేతులపైన 

ఈగలు మసురుతూ వ్వన్యనయి.  వికృతర్పపుంలో ఆమె కలాాణి వ్వనన వీధక్త వచ్చచుంది.  వీధలో పోయే పిలోలు, 

ఆడుకనే పిలోలు ఆమెను చూసి "తాక్షసి", ద్వయాుం అని క్తకలువేసి్త ర్భళ్ళి రువవసాగారు.  పిలోలామే మీద్క 

విసిరిన్య  ర్భళ్ినీన వ్ళోి కలాాణి వాళ్ి బావాలక, తోడి కోడళ్ిక తగలసాగాయి.  దాుంతో వాళ్ళి కుంగారుపడి 

"అమోమ! ఇద్వవర్వ మాయలమారిది" లేకుంట్ట దానిమీద్క విసిరిన్య ర్భళ్ళి మనమీద్ ఎుందుక 

పడతాయి?  మనకుందుక ద్వబులు తగులుతాయి?  అని ఆలోచ్చుంచ్చ భయగీసిులైె వీధ తలుపులు 

మూసివేసారు.  

 

               అది గమనిుంచ్చన సుంతోషిమాత ఆ దావరలక్తసి ఒకక సారి చూసిుంది.  ఒకక సారిగా పర లయమారుతుంలా 

వచ్చచన గాలితో ఇుంట తలుపులు భళ్ళిన రరచ్చకన్యనయి.  ఇుంటమీద్ పుంకలు 

లేచ్చపోసాగాయి.  ఇుంటోోవాళ్ళి ఆ గాలి విసురిక్త సరిగా నిలబడలేక అటూ ఇటూ తూలిపదిపోయారు.  ఈ ద్ృశాుం 

అుంటా చూసిన కలాాణి వ్ుంటనే అకకడ బిచాచగాట్టట  ర్పపుంలో వ్వనన ఆవిడను పరీక్షగా చూసినది.  ఆమె 

సుంతోశిమాతయే అని అనిపిుంచ్చుంది.  వ్ుంటనే కలాాణి ఆమె కాళ్ిపై బడి "జగన్యమతా! నువ్వవ న్య ఆర్భధా 

దై్వవమయిన సుంతోషిమాతవే.    అమాయకలైెన న్య బుంధువ్వలను రక్తమ ుంచ్చ, న్య పరువ్వను కాపాడు 

తలో్ల!  అుంటూ సవినయమగా పార రేిన్యచద్మతో అమమవారు శాుంతిుంచ్చ చ్చరునవ్వవతో అద్ృశాుం అయినది.  

 

                   ఇుంట జరిగిన్య కూడ్య కలాాణి తోదికోద్లోక అమమవారిమీద్ నమమకమ కలగలేదు.  ఎలాగో అలా 

శీ్రకరుడిని, కలాాణిని సరవ న్యశనమ చేయాలనే ఆనోచ్న మానుకోలేకపోయారు.  చ్చవరక ఓ ర్వజున పాలలోో 

విషమ కలిపి కళ్ళాణిక్త యిచాచరు.  అమాయకర్భలైెన కలాాణి తోడికోడళ్ళి ఇచ్చచన పాలను తీాగుదాుం 

అనిఅనుకుంది.  అుంతలో అమమవారి ద్యవలన శీ్రకరుడు కలాాణిని పిలిచాడు. అుందువలో ఆమె పాలపాతీను 

అకకడే వ్వుంచ్చ భరత  వదే్క వ్ళిిుంది.  అదే సమయమలో అటుగా వచ్చచన శీ్రకరుడి అననకొడుక ఆకలిగా ఉుంది 

అకకడవ్వనన పాలనీన గబగబా తాగేశాడు.  తీాగిన వ్ుంటనే ఆ పిలోవాడు గావ్వక్తకలు పడుతూ వ్ుంటనే నేలపై 

బడి చ్నిపోయాడు.  కరీవాడి ఆరత న్యదాలు విని అతని తలోి అకకడక వచ్చచుంది.  "కలాానే పాలలోో విషమ 

కలిపి తన కొడుకక ఇచ్చచ చ్ుంపివేసిుంది అుంటూ ఊర్ప వాడ్య వినబడేలా అరుసి్త కొడుక శవుం మీద్ పడి 

ఏడవసాగిుంది.  అది విని పర జలుంద్ర్ప కలాాణి శీ్రకరునిని న్యన్య మాటలు అనసాగారు.  

 

                  అనుకోకుండ్య మీద్పడిన ఈ హతాానేర్భనిక్త అపనిుండక్త ఆ ద్ుంపతులు ఎుంతగానో 

పరితుంపిుంచారు.  అయిన్య సద, "అనినుంటకీ ఆ తలోే ఉుంది" అనన ధైరామతో మనసార్భ ఆ తలోినే 

సమరిుంచాసాగారు. భకత లను రక్తమ ుంచాద్మలో ఆ అమమవారిని మిుంచ్చనవారు లేరుకదా!  తన భకత లు కుంటతడి 



పడితే ఆతలోి భరిుంచాడు.  అమమవారు వ్ుంటనే విశాపాలను తాగిన పిలోవానిని బర తిక్తుంచారు.  ఆ కరీవాడు 

నిద్ర లేచ్చనటోుగా లేచ్చ కూరుచన్యనడు.  అుంటా కలిసి కలాాణిని, శీ్రకరుడిని తిదే్ద్మ వినన ఆ పిలోవాడు "అమామ! 

పినిననీ, బాబాయిని తిటట కుండి, ఆకలిగా ఉుంది ఆ పాలను నేనే సవయమగా తీాగాను.  అుంతేగాని పినిన న్యక 

ఇవవలేదు అని చెపాపడు.  దానితో కలాాణి శీ్రకరులు నిరే్వషులని తేలిపోయిుంది.  అయితే కలాాణి కోసుం పటట న 

పాలలోో విషుం ఎవరు కలిపారు అననది ఆలోచ్చుంచారు.  

 

                 దానితో విషుం కలిపిన్య తోటకోడలు తన రహసాుం దాగద్ని గురిత ుంచ్చ తక్షణమే కలాాణి కాళ్ిమీద్పడి 

క్షమాపణ కోరుకుంది.  అపుపడు కలాాణి తన తోడికోడలును క్షమిుంచ్చనది.  "నేను క్షమిుంచ్చనుంత మాతీుం చేత 

ఏుంలాభుం, అుంటా అమమవారి చ్లవే, వ్ళోి ఆ సుంతోషిమాతను క్షమాపణ వేడుకొుంది" అని చెపిపుంది.  అుంద్రు 

కలిసి ఆ తలోిని పార రిధ ుంచారు.  

 

                  ఆన్యటనుుండి అుంద్ర్ప కలిసిమెలిసి వ్వుంటూ వచారు.  ఓ శుకీవారమన్యడు ఏడుగురు కోడళ్ళి 

కలిసి సుంతోషిమాతా వర తుం చేసుకన్యనరు.  ఆ అమమవారి అనుగీహుం వలన కలాాణి గరావతి 

అయిుంది.  చ్కకట మహూరత మలో కమారునిన కననది. అమమవారి వరపర సాద్ుంగా ఆ బిడాను పుంచ్చకుంటూ 

సుంతోషిమాతా పూజలు మానకుండ్య చేసి్త శీ్రకరుడు, కలాాణి ద్ుంపతులు కలకాలుం సుఖ సుంతోష్మలతో 

తులతూగారు. 

 

                ఈ కథ విననవారిక్త, చ్దివినవారిక్త కూడ్య ఆ సుంతోషిమాత అనుగీహుం వాళ్ి సరవ సౌఖాాలు 

కలుగుతాయి అనడుంలో సుందేహుం లేదు. 

 


